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KDVM 800 LA
Przejazd w osi X 800mm
Przejazd w osi Y 530mm
Przejazd w osi Z 530mm

Odległość między środkiem wrzeciona a kolumną 550mm
Odległość między końcówką wrzeciona a stołem roboczym 145-675mm

Wymiary stołu roboczego 950x510mm
Rowki T-owe 18x5x100mm

Maksymalne obciążenie stołu 600kg

Rodzaj stożka narzędziowego BT40
Prędkość wrzeciona 10 000 obr/min

Moc silnika 11/15 kW

Prędkość przejazdów X i Y 30m/min
Prędkość przejazdu Z 30m/min

Momenty obrotowe napędów osi X,Y i Z 20/20/20 Nm
Prowadnice osi X,Y i Z Liniowe
Powtarzalność X,Y i Z

Ilość narzędzi w magazynie 24
Maksymalna średnica narzędzia( z sąsiednim narzędziem) Ø76mm

Maksymalna średnica narzędzia ( bez sąsiedniego narzędzia) Ø150mm
Maksymalny ciężar narzędzia 8kg

Maksymalna długość narzędzia 300mm
Czas wymiany narzędzia 2s

Kompletne osłony ochronne TAK
Całkowite wymiary maszyny długość x szerokość x wysokość\ 2800 x 2300 x 2700 mm

Masa maszyny 5150 kg

Chłodzenie wrzeciona TAK ( olejem)
Monitorowanie temperatury wrzeciona TAK

Przedmuch przez wrzeciono TAK
Sztywne gwintowanie TAK

Chłodzenie przez wrzeciono (30 bar) opcja dodatkowa

<0,006mm



Widok maszyny bez osłon

 

● Bardzo masywny, w pełni odlewany korpus

● Szeroka podstawa zapewnia stabilne i sztywne podparcie 

● 3 prowadnice liniowe w osiach X i Y zwiększają sztywność

● Bardzo duża powierzchnia styku wrzeciennika z kolumną

 



Najważniejsze cechy obrabiarki
Maszyna  składa  się  z  elementów odlewanych  z  żeliwa  –  podstawa  maszyny, 

kolumna, suport, stół roboczy oraz wrzeciennik wykonane są z najwyższej jakości, bardzo 

solidnych  odlewów  żeliwnych  o  cienkościennej,  użebrowanej  strukturze.  Żeliwo 

poddawane  jest  wielokrotnym  procesom  obróbki  cieplnej  (starzenia),  dla  zapewnienia 

najwyższej  stabilności,  sztywności  maszyny  oraz  w  celu  utrzymywania  maksymalnej 

dokładności obróbki.

 

Główny napęd maszyny
Główny napęd  w maszynach  serii  KDVM-800LA realizowany jest  przez  napęd 

pasowy,  który  pozwala  uzyskać  wysoką  wydajność  i  wysokie  prędkości  obrotowe 

wrzeciona. 

Śruby prowadzące oraz prowadnice liniowe produkowane są przez uznanych na 

całym świecie producentów, takich jak tajwańskie HIWIN i PMI, japońskie THK, niemieckie 

Rexroth  i  inne.  Rozmiar  śrub  kulowych  oraz  ilość  prowadnic  jest  odpowiednio 

dopasowywana  do  rozmiaru  konkretnej  maszyny.  Pozwala  to  na  zachowanie  wysokiej 

sztywności i stabilności.

 



Napędy posuwów
Napędy posuwów w każdej z trzech osi (X, Y, Z) wykorzystują serwomotory prądu 

przemiennego. Dzięki  bezpośredniemu łączeniu śrub kulowych, stosowaniu specjalnych 

gniazd  łożyskowych  oraz  konstrukcji  zapewniającej  wstępne  napięcie  śrub  kulowych, 

precyzja i dokładność ruchów posuwowych znacznie się poprawia. 

 

Prowadnice
Precyzyjne prowadnice liniowe (toczne) gwarantują wysoką prędkość i dynamikę, 

a także wysoką dokładność pozycjonowania. Charakteryzują się przede wszystkim 
dynamiką ruchów posuwowych i wysoką precyzją obróbki. 

Maszyny z serii KDVM800L i KDVM1000L wykorzystują trzy zestawy liniowych 
prowadnic i pięć ruchomych wózków dla osi X/Y oraz dwa zestawy prowadnic liniowych i 
sześć ruchomych wózków dla osi Z. Dzięki temu znacznie wzrasta maksymalne 
obciążenie stołu roboczego, stabilność, sztywność i dokładność obróbki.

Mechanizm automatycznej wymiany narzędzia
Maszyna standardowo wyposażona jest w niezawodny i automatyczny magazyn 

narzędziowy. Występuje on w dwóch wariantach: na 24 i na 30 narzędzi. 
Proces  wymiany  narzędzia  jest  wielokrotnie  testowany,  co  gwarantuje 

bezproblemową i długotrwałą eksploatację. Magazyn narzędziowy jest wysoce precyzyjny 
i dynamiczny.

 



Wyposażenie w cenie obrabiarki
• Sterownik Sinumerik 828D + ShopMill

• 24 pozycyjny magazyn dwuramienny SK-40

• Pasowy napęd wrzeciona 10 000 [obr/min]

• Sonda pomiaru narzędzia 

• Napęd servo wrzeciona 11/15 kW

• Prowadnice liniowe kulkowe

• Śrubowy transporter wiórów

• Chłodzenie przez wrzeciono (30 bar) 

• Pełna osłona przestrzeni roboczej

• Agregat chłodzenia oleju wrzeciona

• Sztywne gwintowanie

• Port RS232, PCMCIA, USB

• Ethernet

• Oświetlenie robocze

• Oświetlenie sygnalizacyjne

• Przedmuch przez wrzeciono

• Auto power off

• Pistolet na sprężone powietrze

• Pistolet na chłodziwo

• Centralne smarowanie

• Skrzynka z narzędziami

• System chłodzenia

• Instrukcja obsługi w języku polskim

• Wentylacja szafy elektrycznej

• Certyfikat CE


